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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:422901-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Ożarów Mazowiecki: Różne produkty spożywcze
2022/S 148-422901

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim
Adres pocztowy: ul. Szkolna 2
Miejscowość: Ożarów Mazowiecki
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Kod pocztowy: 05-850
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Izabela Milde
E-mail: dyrektor@sp1.ozarow-mazowiecki.pl 
Tel.:  +22 7211019
Faks:  +22 7223310
Adresy internetowe:
Główny adres: http://sp1ozarow.pl
Adres profilu nabywcy: http://sp1ozarow.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: http://sp1ozarow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w 
Ożarowie Mazowieckim
Numer referencyjny: SP1.01.2022

II.1.2) Główny kod CPV
15800000 Różne produkty spożywcze
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej Nr 1 
im. J. Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim w asortymencie i ilościach ( z zastrzeżeniem pkt 4.3) podanych 
w załączniku Nr 1 do SWZ.
2. Przedmiot zamówienia składa się z trzech części: A , B, C, D, E, F w następującym zakresie:
Część A: Artykuły spożywcze
Część B: Mięso
Część C: Owoce, warzywa, soki
Część D: Wyroby garmażeryjne
Część E: Mrożonki
Część F: Pieczywo
3. Szczegółowy opis zakresu przedmiotu zamówienia dotyczący wszystkich trzech części od A do F, zawarty 
został w załączniku Nr 1 do SWZ oraz pkt 4 SWZ.
4. Podane ilości produktów w poszczególnych częściach są szacunkowe i mogą ulec zmniejszeniu 
(maksymalnie o 30%).
Zamawiający dopuszcza także możliwość zwiększenia zamawianych ilości poszczególnych produktów 
określonych w Załączniku nr 1 do SWZ.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilościowych dostaw pomiędzy pozycjami w przedmiocie 
zamówienia.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa artykułów spożywczych
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
03142500 Jaja
15331400 Warzywa konserwowane i/lub puszkowane
15411000 Oleje zwierzęce lub roślinne
15500000 Produkty mleczarskie
15600000 Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych
15800000 Różne produkty spożywcze
15830000 Cukier i produkty pokrewne
15870000 Przyprawy i przyprawy korzenne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Ożarów Mazowiecki - Szkoła Podstawowa Nr 1 im Janusza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim, ul. 
Szkolna 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki

II.2.4) Opis zamówienia:
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1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Szkoły Podstawowej Nr 1 
im. J. Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim w asortymencie i ilościach ( z zastrzeżeniem pkt 4.3 SWZ ) 
podanych w załączniku Nr 1 do SWZ.
2. Szczegółowy opis zakresu przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku Nr 1 do SWZ oraz pkt 4 
SWZ.
3. Podane w w/w załączniku ilości dostaw są szacunkowym zapotrzebowaniem na okres 10 miesięcy, licząc od 
dnia podpisania umowy.
4. Podane ilości produktów w poszczególnych częściach są szacunkowe i mogą ulec zmniejszeniu 
(maksymalnie o 30%). Zamawiający dopuszcza także możliwość zwiększenia zamawianych ilości 
poszczególnych produktów określonych w Załączniku nr 1 do SWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian 
ilościowych dostaw pomiędzy pozycjami w przedmiocie zamówienia.
5. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania polskich norm PN lub europejskich norm 
zharmonizowanych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grupy 
środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz 
wymagań jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży 
w tych jednostkach (Dz.U.2016.1154) oraz wszelkie inne wymagania wynikające z obowiązujących przepisów i 
być dopuszczony do obrotu na terenie UE.
6. Każdy produkt winien być wyprodukowany i wprowadzony do obrotu zgodnie z normami systemu HACCP, 
GMP/GHP.
7. Jakość dostarczanych produktów winna być zgodna z obowiązującymi przepisami oraz atestami dla 
produktów pierwszego gatunku / klasy.
8. Wykonawca musi spełniać wymagania higieniczno-sanitarne w procesie produkcji i obrocie żywnością, 
zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. 2020.2021).
9. Dostawy będą realizowane sukcesywnie, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 06:30 do 
7:30, w miarę zgłaszanych potrzeb, z wyłączeniem przerw działalności stołówki związanych z organizacją roku 
szkolnego. Zamawiający, każdorazowo w swoim zapotrzebowaniu, określi: asortyment, ilość i termin dostawy, 
przekazując zamówienie telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Zapotrzebowania na poszczególne dostawy 
będą składane do godz. 15.00 pisemnie lub telefonicznie, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.
10. Wykonawca dostarczy świeże produkty, mające odpowiednie terminy przydatności do spożycia. Produkty 
będą dostarczane nie później, niż w połowie okresu przydatności do spożycia przewidzianego dla danego 
produktu, z zastrzeżeniem: jaja konsumpcyjne nie będą starsze niż 7 dni od daty pakowania;
11. Wykonawca każdorazowo dostarczy takie ilości artykułów spożywczych, jakie wynikają z zapotrzebowania 
Zamawiającego. Zamawiający nie będzie odbierał artykułów spożywczych ponad zamówiony limit.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 10
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
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Zamawiający, odnosząc się do zapisu art. 441 ust. 1 ustawy przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji.
W przypadku gdyby w trakcie realizacji umowy okazało się, że zwiększy się zapotrzebowanie Zamawiającego 
na dostawy produktów żywnościowych, nie uwzględnione w załączniku Nr 1 do SWZ, zastrzega się możliwość 
skorzystania z prawa opcji i zwiększenia dostaw po ryczałtowych cenach jednostkowych brutto jakie 
Wykonawca określił w swojej ofercie.
Dostawa objęta prawem opcji nie może przekroczyć 30% ogólnej wartości kwoty ofertowej brutto przedmiotu 
zamówienia.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
rozpoczęcie realizacji umowy: od dnia podpisania umowy. Wadium cz. A – 5 000 PLN. Wadium należy wnieść w 
jednej z form podanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 
Zwrotu wpłaconego wadium wykonawcom zamawiający dokona w trybie art. 98 ust.1 i 2 ustawy Pzp.
Kryteria oceny ofert: cena – 100%

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa mięsa
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
15100000 Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
15111000 Mięso wołowe
15112000 Drób
15112100 Świeży drób
15113000 Wieprzowina
15412100 Tłuszcze zwierzęce

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Ożarów Mazowiecki - Szkoła Podstawowa Nr 1 im Janusza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim, ul. 
Szkolna 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa mięsa dla Szkoły Podstawowej Nr 1 im. J. Kusocińskiego 
w Ożarowie Mazowieckim w asortymencie i ilościach ( z zastrzeżeniem pkt 4.3 SWZ ) podanych w załączniku 
Nr 1 do SWZ.
2. Szczegółowy opis zakresu przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku Nr 1 do SWZ oraz pkt 4 
SWZ.
3. Podane w w/w załączniku ilości dostaw są szacunkowym zapotrzebowaniem na okres 10 miesięcy, licząc od 
dnia podpisania umowy.
4. Podane ilości produktów w poszczególnych częściach są szacunkowe i mogą ulec zmniejszeniu 
(maksymalnie o 30%). Zamawiający dopuszcza także możliwość zwiększenia zamawianych ilości 
poszczególnych produktów określonych w Załączniku nr 1 do SWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian 
ilościowych dostaw pomiędzy pozycjami w przedmiocie zamówienia.
5. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania polskich norm PN lub europejskich norm 
zharmonizowanych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grupy 
środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz 
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wymagań jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży 
w tych jednostkach (Dz.U.2016.1154) oraz wszelkie inne wymagania wynikające z obowiązujących przepisów i 
być dopuszczony do obrotu na terenie UE.
6. Każdy produkt winien być wyprodukowany i wprowadzony do obrotu zgodnie z normami systemu HACCP, 
GMP/GHP.
7. Jakość dostarczanych produktów winna być zgodna z obowiązującymi przepisami oraz atestami dla 
produktów pierwszego gatunku / klasy.
8. Wykonawca musi spełniać wymagania higieniczno-sanitarne w procesie produkcji i obrocie żywnością, 
zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. 2020.2021).
9. Dostawy będą realizowane sukcesywnie, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 06:30 do 
7:30, w miarę zgłaszanych potrzeb, z wyłączeniem przerw działalności stołówki związanych z organizacją roku 
szkolnego. Zamawiający, każdorazowo w swoim zapotrzebowaniu, określi: asortyment, ilość i termin dostawy, 
przekazując zamówienie telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Zapotrzebowania na poszczególne dostawy 
będą składane do godz. 15.00 pisemnie lub telefonicznie, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.
10. Wykonawca dostarczy świeże produkty, mające odpowiednie terminy przydatności do spożycia. Produkty 
będą dostarczane nie później, niż w połowie okresu przydatności do spożycia przewidzianego dla danego 
produktu, z zastrzeżeniem: mięso będzie produktem świeżym z bieżącej produkcji, niefoliowane z terminem 
przydatności do spożycia nie krótszym niż 5 dni od dostawy;
11. Wykonawca każdorazowo dostarczy takie ilości artykułów spożywczych, jakie wynikają z zapotrzebowania 
Zamawiającego. Zamawiający nie będzie odbierał artykułów spożywczych ponad zamówiony limit.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 10
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający, odnosząc się do zapisu art. 441 ust. 1 ustawy przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji.
W przypadku gdyby w trakcie realizacji umowy okazało się, że zwiększy się zapotrzebowanie Zamawiającego 
na dostawy produktów żywnościowych, nie uwzględnione w załączniku Nr 1 do SWZ, zastrzega się możliwość 
skorzystania z prawa opcji i zwiększenia dostaw po ryczałtowych cenach jednostkowych brutto jakie 
Wykonawca określił w swojej ofercie.
Dostawa objęta prawem opcji nie może przekroczyć 30% ogólnej wartości kwoty ofertowej brutto przedmiotu 
zamówienia.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
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rozpoczęcie realizacji umowy: od dnia podpisania umowy. Wadium cz. B – 7 000 PLN. Wadium należy wnieść w 
jednej z form podanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 
Zwrotu wpłaconego wadium wykonawcom zamawiający dokona w trybie art. 98 ust.1 i 2 ustawy Pzp.
Kryteria oceny ofert: cena – 100%

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa owoców, warzyw, soków
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
15300000 Owoce, warzywa i podobne produkty
15320000 Soki owocowe i warzywne
03200000 Zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Ożarów Mazowiecki - Szkoła Podstawowa Nr 1 im Janusza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim, ul. 
Szkolna 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa owoców, warzyw, soków dla Szkoły Podstawowej Nr 
1 im. J. Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim w asortymencie i ilościach ( z zastrzeżeniem pkt 4.3 SWZ) 
podanych w załączniku Nr 1 do SWZ.
2. Szczegółowy opis zakresu przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku Nr 1 do SWZ oraz pkt 4 
SWZ.
3. Podane w w/w załączniku ilości dostaw są szacunkowym zapotrzebowaniem na okres 10 miesięcy, licząc od 
dnia podpisania umowy.
4. Podane ilości produktów w poszczególnych częściach są szacunkowe i mogą ulec zmniejszeniu 
(maksymalnie o 30%). Zamawiający dopuszcza także możliwość zwiększenia zamawianych ilości 
poszczególnych produktów określonych w Załączniku nr 1 do SWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian 
ilościowych dostaw pomiędzy pozycjami w przedmiocie zamówienia.
5. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania polskich norm PN lub europejskich norm 
zharmonizowanych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grupy 
środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz 
wymagań jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży 
w tych jednostkach (Dz.U.2016.1154) oraz wszelkie inne wymagania wynikające z obowiązujących przepisów i 
być dopuszczony do obrotu na terenie UE.
6. Każdy produkt winien być wyprodukowany i wprowadzony do obrotu zgodnie z normami systemu HACCP, 
GMP/GHP.
7. Jakość dostarczanych produktów winna być zgodna z obowiązującymi przepisami oraz atestami dla 
produktów pierwszego gatunku / klasy.
8. Wykonawca musi spełniać wymagania higieniczno-sanitarne w procesie produkcji i obrocie żywnością, 
zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. 2020.2021).
9. Dostawy będą realizowane sukcesywnie, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 06:30 do 
7:30, w miarę zgłaszanych potrzeb, z wyłączeniem przerw działalności stołówki związanych z organizacją roku 
szkolnego. Zamawiający, każdorazowo w swoim zapotrzebowaniu, określi: asortyment, ilość i termin dostawy, 
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przekazując zamówienie telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Zapotrzebowania na poszczególne dostawy 
będą składane do godz. 15.00 pisemnie lub telefonicznie, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.
10. Wykonawca dostarczy świeże produkty, mające odpowiednie terminy przydatności do spożycia. Produkty 
będą dostarczane nie później, niż w połowie okresu przydatności do spożycia przewidzianego dla danego 
produktu, z zastrzeżeniem: warzywa i owoce świeże cechować się będą regularnym kształtem właściwym dla 
danej odmiany, będą wolne od szkodników, zanieczyszczeń ziemią, uszkodzeń, oznak wyrastania korzenia w 
pęd nasienny, brakiem oznak więdnięcia, wyschnięcia czy gnicia i pleśni. O dostępności produktu „sezonowego" 
z zakresu warzyw i owoców świeżych decyduje obecność produktu w notowaniach Warszawskiego Rolno-
Spożywczego Rynku Hurtowego Bronisze.
11. Wykonawca każdorazowo dostarczy takie ilości artykułów spożywczych, jakie wynikają z zapotrzebowania 
Zamawiającego. Zamawiający nie będzie odbierał artykułów spożywczych ponad zamówiony limit.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 10
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający, odnosząc się do zapisu art. 441 ust. 1 ustawy przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji.
W przypadku gdyby w trakcie realizacji umowy okazało się, że zwiększy się zapotrzebowanie Zamawiającego 
na dostawy produktów żywnościowych, nie uwzględnione w załączniku Nr 1 do SWZ, zastrzega się możliwość 
skorzystania z prawa opcji i zwiększenia dostaw po ryczałtowych cenach jednostkowych brutto jakie 
Wykonawca określił w swojej ofercie.
Dostawa objęta prawem opcji nie może przekroczyć 30% ogólnej wartości kwoty ofertowej brutto przedmiotu 
zamówienia.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
rozpoczęcie realizacji umowy: od dnia podpisania umowy. Wadium cz. C – 6 000 PLN. Wadium należy wnieść w 
jednej z form podanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 
Zwrotu wpłaconego wadium wykonawcom zamawiający dokona w trybie art. 98 ust.1 i 2 ustawy Pzp.
Kryteria oceny ofert: cena – 100%

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa wrobów garmażeryjnych
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
15894300 Dania gotowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Ożarów Mazowiecki - Szkoła Podstawowa Nr 1 im Janusza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim, ul. 
Szkolna 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyrobów garmażeryjnych dla Szkoły Podstawowej Nr 
1 im. J. Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim w asortymencie i ilościach ( z zastrzeżeniem pkt 4.3 SWZ) 
podanych w załączniku Nr 1 do SWZ.
2. Szczegółowy opis zakresu przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku Nr 1 do SWZ oraz pkt 4 
SWZ.
3. Podane w w/w załączniku ilości dostaw są szacunkowym zapotrzebowaniem na okres 10 miesięcy, licząc od 
dnia podpisania umowy.
4. Podane ilości produktów w poszczególnych częściach są szacunkowe i mogą ulec zmniejszeniu 
(maksymalnie o 30%). Zamawiający dopuszcza także możliwość zwiększenia zamawianych ilości 
poszczególnych produktów określonych w Załączniku nr 1 do SWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian 
ilościowych dostaw pomiędzy pozycjami w przedmiocie zamówienia.
5. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania polskich norm PN lub europejskich norm 
zharmonizowanych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grupy 
środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz 
wymagań jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży 
w tych jednostkach (Dz.U.2016.1154) oraz wszelkie inne wymagania wynikające z obowiązujących przepisów i 
być dopuszczony do obrotu na terenie UE.
6. Każdy produkt winien być wyprodukowany i wprowadzony do obrotu zgodnie z normami systemu HACCP, 
GMP/GHP.
7. Jakość dostarczanych produktów winna być zgodna z obowiązującymi przepisami oraz atestami dla 
produktów pierwszego gatunku / klasy.
8. Wykonawca musi spełniać wymagania higieniczno-sanitarne w procesie produkcji i obrocie żywnością, 
zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. 2020.2021).
9. Dostawy będą realizowane sukcesywnie, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 06:30 do 
7:30, w miarę zgłaszanych potrzeb, z wyłączeniem przerw działalności stołówki związanych z organizacją roku 
szkolnego. Zamawiający, każdorazowo w swoim zapotrzebowaniu, określi: asortyment, ilość i termin dostawy, 
przekazując zamówienie telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Zapotrzebowania na poszczególne dostawy 
będą składane do godz. 15.00 pisemnie lub telefonicznie, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.
10. Wykonawca dostarczy świeże produkty, mające odpowiednie terminy przydatności do spożycia. Produkty 
będą dostarczane nie później, niż w połowie okresu przydatności do spożycia przewidzianego dla danego 
produktu, z zastrzeżeniem: wyroby garmażeryjne nie będą odznaczać się obcymi zapachami, nalotem pleśni, 
zazielenieniem. Wyroby garmażeryjne nie mogą być uszkodzone mechanicznie / zabrudzone. Nie dopuszcza 
się produktów z zerwaną plombą (dotyczy artykułów w opakowaniach). Termin przydatności do spożycia nie 
krótszy niż 7 dni licząc od daty dostawy artykułów do placówki.
11. Wykonawca każdorazowo dostarczy takie ilości artykułów spożywczych, jakie wynikają z zapotrzebowania 
Zamawiającego. Zamawiający nie będzie odbierał artykułów spożywczych ponad zamówiony limit.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Okres w miesiącach: 10
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający, odnosząc się do zapisu art. 441 ust. 1 ustawy przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji.
W przypadku gdyby w trakcie realizacji umowy okazało się, że zwiększy się zapotrzebowanie Zamawiającego 
na dostawy produktów żywnościowych, nie uwzględnione w załączniku Nr 1 do SWZ, zastrzega się możliwość 
skorzystania z prawa opcji i zwiększenia dostaw po ryczałtowych cenach jednostkowych brutto jakie 
Wykonawca określił w swojej ofercie.
Dostawa objęta prawem opcji nie może przekroczyć 30% ogólnej wartości kwoty ofertowej brutto przedmiotu 
zamówienia.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
rozpoczęcie realizacji umowy: od dnia podpisania umowy. Wadium cz. D – 3 000 PLN. Wadium należy wnieść w 
jednej z form podanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 
Zwrotu wpłaconego wadium wykonawcom zamawiający dokona w trybie art. 98 ust.1 i 2 ustawy Pzp.
Kryteria oceny ofert: cena – 100%

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa mrożonek
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
15896000 Produkty głęboko mrożone
15221000 Ryby mrożone

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Ożarów Mazowiecki - Szkoła Podstawowa Nr 1 im Janusza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim, ul. 
Szkolna 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa mrożonek dla Szkoły Podstawowej Nr 1 im. J. 
Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim w asortymencie i ilościach ( z zastrzeżeniem pkt 4.3 SWZ) podanych 
w załączniku Nr 1 do SWZ.
2. Szczegółowy opis zakresu przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku Nr 1 do SWZ oraz pkt 4 
SWZ.
3. Podane w w/w załączniku ilości dostaw są szacunkowym zapotrzebowaniem na okres 6 miesięcy, licząc od 
dnia 01.01.2023 r.
4. Podane ilości produktów w poszczególnych częściach są szacunkowe i mogą ulec zmniejszeniu 
(maksymalnie o 30%). Zamawiający dopuszcza także możliwość zwiększenia zamawianych ilości 
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poszczególnych produktów określonych w Załączniku nr 1 do SWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian 
ilościowych dostaw pomiędzy pozycjami w przedmiocie zamówienia.
5. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania polskich norm PN lub europejskich norm 
zharmonizowanych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grupy 
środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz 
wymagań jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży 
w tych jednostkach (Dz.U.2016.1154) oraz wszelkie inne wymagania wynikające z obowiązujących przepisów i 
być dopuszczony do obrotu na terenie UE.
6. Każdy produkt winien być wyprodukowany i wprowadzony do obrotu zgodnie z normami systemu HACCP, 
GMP/GHP.
7. Jakość dostarczanych produktów winna być zgodna z obowiązującymi przepisami oraz atestami dla 
produktów pierwszego gatunku / klasy.
8. Wykonawca musi spełniać wymagania higieniczno-sanitarne w procesie produkcji i obrocie żywnością, 
zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. 2020.2021).
9. Dostawy będą realizowane sukcesywnie, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 06:30 do 
7:30, w miarę zgłaszanych potrzeb, z wyłączeniem przerw działalności stołówki związanych z organizacją roku 
szkolnego. Zamawiający, każdorazowo w swoim zapotrzebowaniu, określi: asortyment, ilość i termin dostawy, 
przekazując zamówienie telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Zapotrzebowania na poszczególne dostawy 
będą składane do godz. 15.00 pisemnie lub telefonicznie, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.
10. Wykonawca dostarczy świeże produkty, mające odpowiednie terminy przydatności do spożycia. Produkty 
będą dostarczane nie później, niż w połowie okresu przydatności do spożycia przewidzianego dla danego 
produktu, z zastrzeżeniem: mrożonki : bez uszkodzeń, odpowiednio mrożone, zapach i smak świeży, brak 
zanieczyszczeń mikrobiologicznych i bakterii chorobotwórczych, po odmrożeniu nie rozpadające się, owoce 
i warzywa zdrowe, bez uszkodzeń spowodowanych przez choroby i szkodniki, owoce lub warzywa jednolite 
odmianowo, w stanie dojrzałości konsumpcyjnej, czyste, sypkie, nie oblodzone, bez trwałych zlepieńców, bez 
uszkodzeń mechanicznych, o równych wymiarach, róże lub owoce nie uszkodzone, w przypadku surowca 
rozdrobnionego – jednolita masa
11. Wykonawca każdorazowo dostarczy takie ilości artykułów spożywczych, jakie wynikają z zapotrzebowania 
Zamawiającego. Zamawiający nie będzie odbierał artykułów spożywczych ponad zamówiony limit.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający, odnosząc się do zapisu art. 441 ust. 1 ustawy przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji.
W przypadku gdyby w trakcie realizacji umowy okazało się, że zwiększy się zapotrzebowanie Zamawiającego 
na dostawy produktów żywnościowych, nie uwzględnione w załączniku Nr 1 do SWZ, zastrzega się możliwość 
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skorzystania z prawa opcji i zwiększenia dostaw po ryczałtowych cenach jednostkowych brutto jakie 
Wykonawca określił w swojej ofercie.
Dostawa objęta prawem opcji nie może przekroczyć 30% ogólnej wartości kwoty ofertowej brutto przedmiotu 
zamówienia.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
rozpoczęcie realizacji umowy: od 01.01.2023 r. Wadium cz. E – 1 000 PLN. Wadium należy wnieść w jednej z 
form podanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Zwrotu 
wpłaconego wadium wykonawcom zamawiający dokona w trybie art. 98 ust.1 i 2 ustawy Pzp.
Kryteria oceny ofert: cena – 100%

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa pieczywa
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
15811000 Pieczywo
15811100 Chleb

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Ożarów Mazowiecki - Szkoła Podstawowa Nr 1 im Janusza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim, ul. 
Szkolna 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa pieczywa dla Szkoły Podstawowej Nr 1 im. J. 
Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim w asortymencie i ilościach ( z zastrzeżeniem pkt 4.3 SWZ) podanych 
w załączniku Nr 1 do SWZ.
2. Szczegółowy opis zakresu przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku Nr 1 do SWZ oraz pkt 4 
SWZ.
3. Podane w w/w załączniku ilości dostaw są szacunkowym zapotrzebowaniem na okres 6 miesięcy, licząc od 
dnia 01.01.2023 r.
4. Podane ilości produktów w poszczególnych częściach są szacunkowe i mogą ulec zmniejszeniu 
(maksymalnie o 30%). Zamawiający dopuszcza także możliwość zwiększenia zamawianych ilości 
poszczególnych produktów określonych w Załączniku nr 1 do SWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian 
ilościowych dostaw pomiędzy pozycjami w przedmiocie zamówienia.
5. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania polskich norm PN lub europejskich norm 
zharmonizowanych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grupy 
środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz 
wymagań jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży 
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w tych jednostkach (Dz.U.2016.1154) oraz wszelkie inne wymagania wynikające z obowiązujących przepisów i 
być dopuszczony do obrotu na terenie UE.
6. Każdy produkt winien być wyprodukowany i wprowadzony do obrotu zgodnie z normami systemu HACCP, 
GMP/GHP.
7. Jakość dostarczanych produktów winna być zgodna z obowiązującymi przepisami oraz atestami dla 
produktów pierwszego gatunku / klasy.
8. Wykonawca musi spełniać wymagania higieniczno-sanitarne w procesie produkcji i obrocie żywnością, 
zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. 2020.2021).
9. Dostawy będą realizowane sukcesywnie, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 06:30 do 
7:30, w miarę zgłaszanych potrzeb, z wyłączeniem przerw działalności stołówki związanych z organizacją roku 
szkolnego. Zamawiający, każdorazowo w swoim zapotrzebowaniu, określi: asortyment, ilość i termin dostawy, 
przekazując zamówienie telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Zapotrzebowania na poszczególne dostawy 
będą składane do godz. 15.00 pisemnie lub telefonicznie, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.
10. Wykonawca dostarczy świeże produkty, mające odpowiednie terminy przydatności do spożycia. Produkty 
będą dostarczane nie później, niż w połowie okresu przydatności do spożycia przewidzianego dla danego 
produktu, z zastrzeżeniem: pieczywo musi być świeże, dobrze wyrośnięte i wypieczone, nie pokruszone, 
nie pogniecione, o skórce gładkiej ściśle połączonej z miękiszem. Miękisz o dość równomiernej porowatości 
i równomiernym zabarwieniu, suchy w dotyku o dobrej krajalności. Miękisz po lekkim naciśnięciu powinien 
wrócić do stanu pierwotnego bez deformacji struktury. Chleb oraz bułki muszą posiadać minimalny termin 2 dni 
przydatności do spożycia licząc od daty dostarczenia do Zamawiającego oraz skład, jaki posiada dany produkt 
umieszczony na oryginalnych opakowaniach producenta. Bułka tarta o terminie przydatności do 3 miesięcy 
licząc od daty dostarczenia do Zamawiającego.
11. Wykonawca każdorazowo dostarczy takie ilości artykułów spożywczych, jakie wynikają z zapotrzebowania 
Zamawiającego. Zamawiający nie będzie odbierał artykułów spożywczych ponad zamówiony limit.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający, odnosząc się do zapisu art. 441 ust. 1 ustawy przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji.
W przypadku gdyby w trakcie realizacji umowy okazało się, że zwiększy się zapotrzebowanie Zamawiającego 
na dostawy produktów żywnościowych, nie uwzględnione w załączniku Nr 1 do SWZ, zastrzega się możliwość 
skorzystania z prawa opcji i zwiększenia dostaw po ryczałtowych cenach jednostkowych brutto jakie 
Wykonawca określił w swojej ofercie.
Dostawa objęta prawem opcji nie może przekroczyć 30% ogólnej wartości kwoty ofertowej brutto przedmiotu 
zamówienia.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
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II.2.14) Informacje dodatkowe
rozpoczęcie realizacji umowy: od 01.01.2023 r. Wadium cz. F – 300 PLN. Wadium należy wnieść w jednej z 
form podanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Zwrotu 
wpłaconego wadium wykonawcom zamawiający dokona w trybie art. 98 ust.1 i 2 ustawy Pzp.
Kryteria oceny ofert: cena – 100%

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie precyzuje tego warunku

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie precyzuje tego warunku

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający wymaga aby Wykonawca:
( dotyczy cz. A i/lub B, C, D, E, F zamówienia ) :
a. wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje - w okresie ostatnich 3 
lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie - co najmniej 2 zamówienia,
polegające na dostawie artykułów żywnościowych
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
*(przy składaniu oferty na część A i /lub B, C, D, E, F zamówienia ):
a) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 
potwierdzający wykonanie - co najmniej 2 zamówień, polegających na dostawie artykułów żywnościowych, 
wraz z podaniem, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane lub 
są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy dostawy zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie.
Dowodami w przypadku zamówień na dostawy są:
– referencje,
– inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku 
świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od 
niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów to oświadczenie Wykonawcy,
Uwaga! W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Zamawiający określa warunki w pkt 5 SWZ, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy 
odnośnie wydłużenia terminu realizacji.
2. Zamawiający dopuszcza waloryzację cen produktów zawartych w ofercie Wykonawcy w trakcie realizacji 
umowy, pod niżej opisanym warunkiem.
W przypadku wzrostu cen artykułów spożywczych na rynku (według cen hurtowych) tj. minimum o ponad 10%, 
w stosunku do cen artykułów spożywczych obowiązujących w dniu podpisania umowy lub w dniu ostatniej 
waloryzacji, wynagrodzenie Wykonawcy na jego pisemny, udokumentowany wniosek, może ulec zwiększeniu 
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maksymalnie o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług, publikowany przez GUS za rok poprzedni, 
tj. rok 2021 lub 2022.
3. Zamawiający informuje, że w przypadku zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie wykonawcy może ulec 
zmianie o kwotę wynikającą ze zmienionej stawki tego podatku obowiązującej w dacie powstania obowiązku 
podatkowego w czasie trwania umowy.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/09/2022
Czas lokalny: 09:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 03/12/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 05/09/2022
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
https://miniportal.uzp.gov.pl/
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Upoważnieni: M.Michalska, A.Wieliczko, K.Dąbrowska
Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania 
(http://sp1ozarow.pl ) informacje o:
— nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gosp. albo 
miejscach zam. wykonawców, których oferty otwarto,
— cenach/kosztach zawartych w ofertach.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
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1. Wykaz oświadczeń i dokumentów – podmiotowych środków dowodowych, wskazujących brak podstaw do 
wykluczenia oraz wymaganych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie 
wskazanym w rozdziale 7.3 SWZ wykonawca składa oświadczenie na formularzu JEDZ;
b) informacja z KRK w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 
2 ustawy Pzp, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie 
publiczne tytułem środka karnego, sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
c) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej;
d) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed jego złożeniem;
e) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub właściwego 
oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej KRUS potwierdzające, że wykonawca nie zalega 
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem;
f) odpis lub informacja z KRS lub CEiDG w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzona nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
g) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 
2 ustawy Pzp (JEDZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, 
o których mowa w: art. 108 ust.1 pkt 3 ustawy Pzp, art. 108 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia 
zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, art. 108 ust.1 pkt 5 ustawy 
Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, 
art.108 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp, oraz wskazane przez zamawiającego w pkt 20 SWZ, tj.: art. 109 ust.1 pkt 1 
ustawy Pzp, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których 
mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych art. 109 ust.1 pkt 5–9 ustawy Pzp.
2. Termin związania ofertą 90 dni.
3. Składanie, zmiana oraz wycofanie ofert odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w 
rozumieniu ustawy Pzp, poprzez miniPortal dostępny pod adresem (https://miniportal.uzp.gov.pl/), ePUAP 
dostępny pod adresem (https://epuap.gov.pl/wps/portal).
Ofertę należy złożyć w oryginale w postaci elektronicznej.
4. Komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, 
zawiadomień oraz przekazywanie informacji, wezwań do złożenia, uzupełnienia, wyjaśnienia oświadczeń 
lub dokumentów, zadawanie pytań, jak i udzielanie odpowiedzi odbywa się tylko za pośrednictwem poczty 
elektronicznej zamawiającego na adres e-mail (sekretariat-glowny@sp1.ozarow-mazowiecki.pl  ).
5. Oferta, oświadczenia oraz dokumenty elektroniczne muszą być sporządzone w języku polskim, z 
zachowaniem postaci elektronicznej np. w formacie: .pdf, .doc, .docx, .jpg, .xls, .rtf, .xps, .odt. i podpisane 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
6. Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 
aukcji elektronicznej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
7. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury odwróconej na podstawie art. 139 ustawy Pzp.
8. W przypadku awarii systemu, przy użyciu którego następuje otwarcie ofert, która to awaria powoduje brak 
możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie 
po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania.

VI.4) Procedury odwoławcze
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VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub 
konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym 
systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany 
na podstawie ustawy Pzp;
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na 
podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.
3. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci 
elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem 
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terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 
terminu.
4. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego 
wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 
wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
5. Odwołanie wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w 
terminie:
a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub 
wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:
10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów 
zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi 
unijne.
7. Odwołanie w przypadkach innych niż wyżej określone wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto 
lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących 
podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/07/2022
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